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دورة دراسية في أربع : الشبكات الالسلكية 
 حلقات

 
 نظرة عامة حول الشبكات الالسلكية: الحلقة األولى

 
يمتjد نطjjاق تقنيjjات الشjjبكات الالسjلكية مjjن شjjبكات الصjjوت والبيانjjات   

صjjjاالت السjjjلكية عبjjjر  العامjjjة، التjjjي تسjjjمح للمسjjjتخدمين بتأسjjjيس ات 
المسjjjافات الطويلjjjة، إلjjjى تقنيjjjات الضjjjوء تحjjjت األحمjjjر والتjjjرددات    

تتضjمن  . الراديوية المثلى من أجل االتصاالت الالسلكية قصيرة المدى       
األجهjjjزة الشjjjائعة المسjjjتخدمة للشjjjبكات الالسjjjلكية أجهjjjزة الكمبيjjjوتر   

ولjjة المحمولjjة، وأجهjjزة الكمبيjjوتر المكتبيjjة، وأجهjjزة الكمبيjjوتر المحم 
، والهواتjjjjف )PDA(باليjjjjد، وأجهjjjjزة المسjjjjاعد الشخصjjjjي الرقمjjjjي   

تخدم التقنيات . الخلوية، وأجهزة الكمبيوتر المستندة لقلم، وأجهزة النداء 
مثًال، يمكن لمسjتخدمي الهjاتف      . الالسلكية العديد من األغراض العملية    

آمjا  . الخلوي استخدام هواتفهم الخلوية للوصول إلى البريد اإللكترونjي        
يمكن للمسافرين الذين معهم أجهزة آمبيوتر محمولة االتصال بإنترنت         
مjjن خjjالل محطjjات أساسjjية مثبتjjة فjjي المطjjارات، ومحطjjات السjjكك      

فjjي البيjjت، يمكjjن للمسjjتخدمين    . الحديديjjة، واألمjjاآن العامjjة األخjjرى   
 .وصل األجهزة على سطح المكتب لمزامنة البيانات ونقل الملفات

 
 تعريف المقاييس

 
ض تكاليف التقنيات الالسلكية، والتأآjد مjن توافقهjا، ودعjم التبنjي       لتخفي

 Institute of Electricalواسjع االنتشjار لهjا، فjإن مؤسسjات مثjل       
and Electronics Engineers (IEEE)  و ،Internet 

Engineering Task Force (IETF)  و ،Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance (WECA)  و ،International 

Telecommunication Union (ITU)  تشترك بعدة جهود رئيسية 
 بتعريjف آيفيjة   IEEEمjثًال، تقjوم مجموعjات العمjل     . لتوحيد المقاييس 

سواء تjم اسjتخدام مواجjات راديويjة     (نقل المعلومات من جهاز إلى آخر    
وآيjjف ومتjjى يجjjب اسjjتخدام وسjjيلة   ) أو الضjjوء تحjjت األحمjjر، مjjثالً  
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أثنjjاء تطjjوير مقjjاييس الشjjبكات الالسjjلكية، فjjإن   . تاإلرسjjال لالتصjjاال
 تهjتم بjإدارة الطاقjة، وعjرض النطjاق التjرددي،          IEEEمؤسسات مثل   

 . واألمان، وقضايا أخرى فريدة لشبكات االتصال الالسلكية
 

 أنواع شبكات االتصال الالسلكية
 

مثل الشبكات السلكية، يمكن تصjنيف الشjبكات الالسjلكية ضjمن أنjواع              
 : استنادًا إلى المسافات التي سيتم إرسال البيانات عبرها آما يليمختلفة 

 
 
 ).WWAN( شبكات االتصال الالسلكية واسعة النطاق -1
 
2- Wireless metropolitan area networks  ( WMAN ) . 
 
 ).WLAN( شبكات االتصال الالسلكية المحلية -3
 
4- Wireless personal area networks  ( WPAN )   بكاتjjش

 .االتصال الالسلكية الشخصية
 
 
 )WWAN( شبكات االتصال الالسلكية واسعة النطاق -1
 

 المسjjتخدمين مjjن تأسjjيس اتصjjاالت السjjلكية  WWANتمّكjjن تقنيjjات 
يمكjن اسjتخدام هjذه    . عبر الشبكات العامjة البعيjدة أو الشjبكات الخاصjة       

خالل االتصاالت عبر مناطق جغرافية واسعة، مثل المدن والدول، من        
استخدام المواقع متعددة الهوائيات أو أنظمة األقمار الصناعية المتوفرة         

 الحاليjjة WWANُتعjjرف تقنيjjات . مjjن قبjjل مjjوفري الخدمjjة الالسjjلكية
 Globalتتضjjمن أنظمjjة الجيjjل الثjjاني ). 2G(بأنظمjjة الجيjjل الثjjاني 

System for Mobile Communications  ( GSM )  و ،
Cellular Digital Packet Data  ( CDPD )  و ،Code 

Division Multiple Access  ( CDMA )  . ودjjjافر الجهjjjتتض
لالنتقال من شبكات اتصال الجيل الثاني، والتjي يمتلjك بعضjها إمكانيjة            
تجjjّول محjjدودة باإلضjjافة إلjjى عjjدم التوافjjق بjjين بعضjjها، إلjjى تقنيjjات    
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فير إمكانيjة   الجيل الثالث التjي سjتتبع مقياسjًا عموميjًا باإلضjافة إلjى تjو               
 بنشاط تطjوير مقيjاس عمjومي للجيjل          ITUتشّجع  . التجّول حول العالم  

 . الثالث
 
2- Wireless metropolitan area networks  ( WMAN )  
 

 المستخدمين من تأسيس اتصاالت السلكية بين WMANتمّكن تقنيات  
ة مثًال، بين عدة مباٍن مكتبية في مدين(مواقع متعددة ضمن منطقة مدنية 

، بjjدون )معينjjة أو ضjjمن حjjرم جjjامعي أو فjjي مكjjان عjjام مثjjل المطjjار  
التكلفة العالية لمد آبالت األلياف الضوئية أو الكبالت النحاسية وتأجير          

 أن تعمjل آjدعم   WMANباإلضافة إلى ذلك، يمكن لشبكات  . الخطوط
لشjjبكات االتصjjال السjjلكية، وذلjjك فjjي حالjjة تعطjjل الخطjjوط المjjؤجرة    

 األمjواج الراديويjة     WMANتستخدم شبكات   . سلكيةلشبكة االتصال ال  
يjjزداد الطلjjب علjjى شjjبكات   . أو األشjjعة تحjjت الحمjjراء لنقjjل البيانjjات   

االتصال الالسلكية عريضة النطاق، والتي توفر للمستخدمين الوصjول         
رغjjjم اسjjjتخدام تقنيjjjات مختلفjjjة، مثjjjل  . إلjjjى إنترنjjjت بسjjjرعات عاليjjjة 

multichannel multipoint distribution service 
 ( MMDS )  و local multipoint distribution services 
 ( LMDS )  تستمر مجموعة عمل ،IEEE 802.16  لمقاييس الوصول 

الالسلكي عريض النطjاق فjي تطjوير المواصjفات لتوحيjد تطjوير هjذه              
 . التقنيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

362 

 
 
 

 WLANشبكات االتصال الالسلكية المحلية : الحلقة الثانية
 
 
 

 المسjjتخدمين مjjن تأسjjيس اتصjjاالت السjjلكية    WLANتمكjjن تقنيjjات  
علjى سjبيل المثjال، ضjمن بنjاء أو شjرآة، أو فjي          (ضمن منطقة محلية    

 فjي المكاتjب   WLANيمكjن اسjتخدام شjبكات    ). مكان عام مثjل مطjار   
المؤقتة أو في أمjاآن أخjرى حيjث تكjون آلفjة ترآيjب الكjابالت آبيjرة                  

 موجودة حتى يتمكن المستخدمون    LANنسبيًا، أو باإلضافة إلى شبكة      
يمكjjن . مjن العمjjل فjjي مواقjع مختلفjjة ضjjمن البنjjاء وفjي أوقjjات مختلفjjة   

 WLANفjjjjjي شjjjjjبكات  .  أن تعمjjjjjل بطjjjjjريقتين WLANلشjjjjjبكات 
أجهjزة مjع بطاقjات شjبكة        (األساسية، تتصل محطات العمjل الالسjلكية        

مjع نقjاط الوصjول الالسjلكي        ) اتصال راديوية أو أجهزة مودم خارجية     
jjبكة  التjjية للشjjة األساسjjل والبنيjjات العمjjين محطjjر بjjل آجسjjي . ي تعمjjف

 من نوع نظير إلى نظير، يمكن لعjدة مسjتخدمين فjي             WLANشبكات  
منطقة محدودة، مثjل قاعjة مjؤتمرات، أن يشjكلوا شjبكة اتصjال مؤقتjة                 
دون استخدام نقاط وصول، إذا لم يكن هنjاك داٍع للوصjول إلjى مjوارد                 

 .الشبكة
 

 لشjjjjjjبكات 802.11 علjjjjjjى مقيjjjjjjاس IEEE، صjjjjjjادقت 1997عjjjjjjام 
WLAN    نjjات مjjل البيانjjرعة نقjjدد سjjذي يحjjى 1، والjjت  2 إلjjا بjjميغ 
 الjjذي يبjjدو وآأنjjه المقيjjاس الجديjjد    802.11bوفقjjًا للمقيjjاس  . بالثانيjjة

 ميغjا بjت بالثانيjة       11المسيطر، يتم نقل البيانات بسرعة قصوى قدرها        
، الjjذي 802.11aمقيjjاس جديjjد آخjjر هjjو .  جيغjjاهرتز2.4علjjى التjjردد 

 ميغjjا بjjت بالثانيjjة علjjى 54يحjjدد نقjjل البيانjjات بسjjرعة قصjjوى قjjدرها  
 . جيغاهرتز5التردد 

 
 802.11و قد تم استحداث مجموعة من المعايير لحفظ أمان 
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 خjjjدمات المصjjjادقة وخjjjدمات  802.11تتضjjjمن خيjjjارات األمjjjان لjjjـ   
 Wired Equivalent Privacyالتشjفير المسjتندة إلjى الخوارزميjة     

) WEP  .( إنWEP  تخدمةjjjان المسjjjدمات األمjjjن خjjjة مjjjي مجموعjjjه 
 مjjن الوصjjول غيjjر المخjjّول، مثjjل التنصjjت    802.11لحمايjjة شjjبكات  

بواسjjطة التكjjوين  ). التقjjاط حرآjjة مjjرور شjjبكة االتصjjال الالسjjلكية     (
التلقائي للشبكة الالسلكية، يمكنك تحديد أن مفتاح الشبكة سيسjتخدم مjن            

أيضjjًا تحديjjد أن مفتjjاح الشjjبكة    يمكنjjك . أجjjل المصjjادقة علjjى الشjjبكة   
عنjدما يكjون تحسjين      . سيستخدم لتحسين بياناتك وهي ُتنقل عبر الشبكة      

البيانات ممّكنًا، يتم تعميم مفاتيح التشفير المشترآة السرية واسjتخدامها          
مjjن قبjjل المحطjjjة المصjjدر والمحطjjjة الوجهjjة لتبjjjديل بتjjات اإلطjjjار،      

 . وبالتالي تجنب الكشف من قبل المتنصتين
 

 النظام المفتوح ومصادقة المفاتيح المشترآة
 

النظjjام :  نjjوعين فjjرعيين مjjن خjjدمات مصjjادقة الشjjبكة  802.11يjjدعم 
تحت مصjادقة النظjام المفتjوح، أي محطjة          . المفتوح والمفتاح المشترك  

ترسjل المحطjة التjي تحتjاج المصjادقة          . السلكية يمكنها طلب المصادقة   
قة يحتjjوي علjjى هويjjة   مjjع محطjjة السjjلكية أخjjرى إطjjار إدارة مصjjاد    

بعد ذلك تعيد محطة االستقبال إرسال إطjار يشjير إلjى      . محطة اإلرسال 
تحjjت مصjjادقة  . مjjا إذا آانjjت قjjد تعرفjjت علjjى هويjjة محطjjة اإلرسjjال    

المفتjjاح المشjjترك، مjjن المفتjjرض أن تكjjjون آjjل محطjjة السjjلكية قjjjد        
استقبلت مفتاح مشترك سري عبر قناة آمنة مسjتقلة عjن قنjاة اتصjاالت             

الستخدام مصادقة المفتاح المشترك، يجjب      . 802.11ة الالسلكية   الشبك
 .أن يكون لديك مفتاح شبكة

 
 مفاتيح شبكة االتصال

 
، يمكنك تحديjد أن مفتjاح الشjبكة سُيسjتخدم مjن أجjل       WEPعند تمكين   
مثًال، يمكjن تjوفيره   (يمكن توفير مفتاح شبكة خاص بك تلقائيًا    . التشفير

، أو يمكنjك تحديjد   )سjلكية الخاصjة بjك     على محjول شjبكة االتصjال الال       
إذا حjددت المفتjاح بنفسjك، يمكنjك أيضjًا تحديjد           . المفتاح بكتابته بنفسjك   

 ASCIIأحرف (، وتنسيق المفتاح ) بت104 بت أو 40(طول المفتاح 
المكjان المخjزن فيjه المفتjاح        (، وفهjرس المفتjاح      )أو أرقام ست عشرية   
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فjي آjل   . ا آان المفتjاح آمنjاً   آلما آان طول المفتاح أطول، آلم     ). المحدد
مjjرة يjjزداد فيهjjا طjjول المفتjjاح بjjت واحjjد، يتضjjاعف عjjدد المفjjاتيح          

 .المحتملة
 

قjيم  (، يمكن تكوين محطات السلكية حتى أربعة مفjاتيح          802.11تحت  
عنjjjدما تنقjjjل نقطjjjة الوصjjjول أو ). 3، و2، 1، 0فهjjjرس المفتjjjاح هjjjي 

ن فjjي فهjjرس المحطjjة الالسjjلكية رسjjالة مشjjفرة باسjjتخدام مفتjjاح مخjjز  
مفjjاتيح معjjين، تشjjير الرسjjالة المنقولjjة إلjjى فهjjرس المفjjاتيح الjjذي تjjم       

عندئذ يمكjن لنقطjة الوصjول المسjتقبلة         . استخدامه لتشفير نص الرسالة   
أو المحطjjة الالسjjلكية اسjjترداد المفتjjاح المخjjزن فjjي فهjjرس المفjjاتيح       

 . واستخدامه لفك تشفير نص الرسالة المشفرة
 

 802.1xالمصادقة 
 

. IEEE 802.1xجjل التحسjين األمjان، يمكنjك تمكjين المصjادقة       مjن أ 
 وصjوًال مصjادق عليjjه إلjى شjjبكات    IEEE 802.1xتjوفر المصjادقة   

تقjjjjوم .  السjjjjلكيةEthernet وشjjjjبكات 802.11االتصjjjjال الالسjjjjلكية 
IEEE 802.1x    ولjل الوصjلكية، مثjبتقليل مخاطر أمان الشبكة الالس 

         jبكة والتنصjوارد الشjى مjّول إلjتخدم    غير المخjف للمسjوفير تعريjت، بت
يjjjدعم . وللكمبيjjjوتر، والمصjjjادقة المرآزيjjjة، وإدارة المفتjjjاح الحيjjjوي  

IEEE 802.1x  تjjjjادقة إنترنjjjjة مصjjjjخدم )IAS(  قjjjjي تطبjjjjالت ،
بروتوآjjjjjول خدمjjjjjة مسjjjjjتخدم الطلjjjjjب الهjjjjjاتفي البعيjjjjjد المصjjjjjادق      

)RADIUS .(    لكيةjjول الالسjjة الوصjjل نقطjjق، ترسjjذا التطبيjjت هjjتح
 طلjب اتصjال ورسjائل حسjابات إلjى ملقjم            RADIUSالمكّونة آعميjل    

RADIUS .  مjjالج ملقjjيعRADIUS   بjjنح طلjjب ويمjjزي الطلjjالمرآ 
إذا تjjjم مjjjنح الطلjjjب، يكjjjون العميjjjل مصjjjادقًا،    . االتصjjjال أو يرفضjjjه 

يمكن أن يتم إنشاؤها من ) WEPالمشتق منها مفتاح (والمفاتيح الفريدة 
إن .  المختjارة  أجل جلسة العمل تلك، يعتمد ذلك علjى طريقjة المصjادقة           

 مjن أجjل أنjواع أمjان بروتوآjول      IEEE 802.1xالjدعم الjذي يjوفره    
يسjjjjمح لjjjjك باسjjjjتخدام أسjjjjاليب  ) EAP(المصjjjjادقة القابjjjjل لإللحjjjjاق  

 5المصjjادقة مثjjل البطاقjjة الذآيjjة، والشjjهادات، وخوارزميjjة الرسjjالة      
)MD5.( 
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، يمكنjjjك تحديjjjد مjjjا إذا آjjjان    IEEE 802.1xبواسjjjطة المصjjjادقة  
 jjjوتر يحjjjب     الكمبيjjjال تطلjjjي حjjjال فjjjبكة االتصjjjع شjjjادقة مjjjاول المص

الكمبيوتر الوصول إلى موارد شبكة االتصjال سjواء تjم تسjجيل دخjول               
على سبيل المثال، يمكن لمشغلي مرآز البيانjات الjذين          . المستخدم أو ال  

يديرون الملقمات عن بعد تعيين أنjه يجjب محاولjة المصjادقة للوصjول            
يمكنjك أيضjًا تعيjين    . سطة الملقماتإلى موارد شبكة االتصال وذلك بوا 

فيما إذا آان على الكمبيوتر محاولjة المصjادقة إلjى شjبكة االتصjال فjي        
علjjى سjjبيل  . حjjال عjjدم تjjوفر معلومjjات عjjن الكمبيjjوتر أو المسjjتخدم     

اسjتخدام خيjار المصjادقة    ) ISP(المثال، يمكن لمjوفري خدمjة إنترنjت     
jjدمات إنترنjjى خjjول إلjjتخدمين بالوصjjماح للمسjjذا للسjjة، أو هjjت المجاني

يمكjjjن للشjjjرآة أن تمjjjنح . إلjjjى خjjjدمات إنترنjjjت التjjjي يمكjjjن شjjjراؤها 
المحjjjدود، بحيjjjث يمكjjjنهم  ) guest(الزائjjjرين ذوي وصjjjول الضjjjيف  

 .الوصول إلى إنترنت ، ولكن ليس إلى موارد شبكة االتصال الخاصة
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 .شبكات االتصال الالسلكية الشخصية: الحلقة الثالثة
Wireless personal area networks  ( WPAN )  

 
 
 

 المسjjتخدمين مjjن تأسjjيس اتصjjاالت السjjلكية     WPANتمكjjن تقنيjjات  
، الهواتjjف الخليويjjة، أو أجهjjزة الكمبيjjوتر PDAمثjjل (آافيjjة لألجهjjزة 

الفضjاء  ). POS(المتواجjدة ضjمن فضjاء العمjل الشخصjي          ) المحمولة
POS       ار  10افة   هو الفضاء الذي يحيط بالمستخدم حتى مسjًا،  .  أمتjحالي

.  واألشjعة تحjت الحمjراء   Bluetooth األساسية هjي    WPANتقنيات  
 هي تقنية بديلة للكبل تستخدم األمواج الراديوية لنقل Bluetoothتقنية 

 Bluetoothيمكjjن نقjjل بيانjjات .  قjjدمًا30البيانjjات إلjjى مسjjافات حتjjى 
 مjن  Bluetoothيjتم تطjوير تقنيjة    . عبر الجدران والجيjوب والحقائjب   

 Bluetooth Specialقبjjل مجموعjjة مهتمjjة بهjjذه التقنيjjة تسjjمى     
Interest Group (SIG)    فاتjjرت مواصjjي نشjjالت ،Bluetooth 

بشjكل بjديل، لوصjل األجهjزة ضjمن نطjاق            . 1999 عام   1.0اإلصدار  
، يمكjjjن للمسjjjتخدمين إنشjjjاء ارتباطjjjات ) متjjjر أو أقjjjل1(صjjjغير جjjjدًا 

 . باألشعة تحت الحمراء
 

 مجموعjjjة العمjjjل  IEEE، أسسjjjت WPANير تقنيjjjات لتوحيjjjد تطjjjو 
تقوم مجموعة العمل هذه بتطوير مقاييس      . WPAN لشبكات   802.15
WPAN    فاتjjjjjى مواصjjjjjتنادًا إلjjjjjاس ،Bluetooth دارjjjjjj1.0 اإلص .

األهداف الرئيسية لهذه المقاييس هي تخفيض التعقيد، تخفيض استهالك 
كات اتصjjjال الطاقjjjة، إمكانيjjjة التشjjjغيل المتبjjjادل، والتوافjjjق مjjjع شjjjب     

802.11 . 
 

أما بالنسبة لألشعة تحت الحمراء فإنه يتم تطبيjق نقjل البيانjات باألشjعة        
تحت الحمراء وفقًا لمقاييس وبروتوآوالت اقتران بيانات باألشعة تحت 
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هjذه المقjاييس مصjjممة لتسjمح بمكونjات ذات آلفjjة     ). IrDA(الحمjراء  
رد جعل أجهزة أقل ومتطلبات طاقة منخفضة، ولتمكين االتصاالت بمج

إن . األشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء تشjjjير إلjjjى بعضjjjها الjjjبعض بكjjjل بسjjjاطة
مرسjjالت مسjjتقبالت األشjjعة تحjjت الحمjjراء مثبتjjة علjjى آافjjة أجهjjزة      

ومن أجل أجهزة الكمبيjوتر التjي ال        . الكمبيوتر المحمولة الجديدة تقريباً   
تحتوي على مرسالت مسjتقبالت أشjعة تحjت حمjراء مضjّمنة، يمكنjك                

 .ت مستقبالت خارجية لألشعة تحت الحمراءتثبيت مرسال
 

.  هو تقنية تحويjل بيانjات أحاديjة االتجjاه، ذات مjدى صjغير               IrDAإن  
 اإلجjjjراءات التjjjي تعتمjjjد تهيئjjjة االرتبjjjاط،   IrDAتعjjjين برتوآjjjوالت 

واآتشjjاف عنjjوان الجهjjاز، وبjjدء تشjjغيل االتصjjال، والتفjjاوض علjjى       
ل، وإيقjاف تشjغيل     سرعة البيانjات، وتبjادل المعلومjات، وقطjع االتصjا          

 .االرتباط، وحل تعارض عناوين األجهزة
 

 اعتماد جهاز األشعة تحت الحمراء
 

يjتم تjوفير وظيفjة األشjعة تحjت الحمjراء مjن خjالل ميjزة نقjل الملفjات            
، )IrLPT) عبر االرتباط الالسلكي، والطباعة باألشjعة تحjت الحمjراء        

يات شjبكات   ، وإمكان )IrTran-P(ونقل الصور باألشعة تحت الحمراء      
). IrComm/IrNET و IrDial(اتصjjjjال األشjjjjعة تحjjjjت الحمjjjjراء    

 البjرامج التjي تjم    IrDA Winsock APIباإلضjافة إلjى ذلjك، تعتمjد     
إن هjذه  . إنشاؤها من قبل شرآات مصنعة أخjرى للبjرامج والتجهيjزات    

أو  (Winsock APIالشjرآات المصjنعة تبيjع البjرامج التjي تسjتخدم       
تصjاالت األشjعة تحjت الحمjراء بالطابعjjات،     لتjوفير ا ) واجهjات المالjك  

وأجهjjjjزة المjjjjودم، وأجهjjjjزة النjjjjداء الرقميjjjjة، والمسjjjjاعدات الرقميjjjjة   
الشخصية، والكاميرات اإللكترونية، وأجهزة تنظيم المواعيjد، وأجهjزة         

 .الهاتف الخلوية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة باليد
 

 سرعات النقل باألشعة تحت الحمراء
 

زة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيjوتر المحمولjة        إن العديد من أجه   
باليد تتضمن اآلن منافذ مرسالت مستقبالت أشjعة تحjت حمjراء والتjي           
تjjوفر نقjjًال تسلسjjليًا غيjjر متjjزامن مjjع سjjرعة نقjjل بيانjjات قصjjوى تبلjjغ   
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 16 ميغا بت بالثانية، وفي بعض األحيان 4 آيلو بت بالثانية أو 115.2
 .ميغا بت بالثانية

 
  Serial IrDA 115.2 Kbps (SIR)ماد اعت

 
 سjjرعة نقjjل بيانjjات  IrDA لjjـ  Serial IrDA (SIR)يjjوفر تطبيjjق 
إن الفائjدة األساسjية مjن تطبيقjه      .  آيلو بjت بالثانيjة     115.2قصوى تبلغ   

هjjي أن األجهjjزة التسلسjjلية الموجjjودة يمكjjن اسjjتخدامها بjjدون تكلفjjة        
 . إضافية

 
 Very Fastاعتمjاد   و Fast IrDA 4.0 Mbps (FIR)اعتمjاد  

IrDA 16.0 Mbps  (VFIR)  
 تjjوفر سjjرعة نقjjل  IrDA لjjـ  Fast IrDA (FIR)إن عمليjjة تطبيjjق 

 ميغjjا بjjت بالثانيjjة يمكjjن أن تتعjjدل مjjع سjjرعة    4بيانjjات قصjjوى تبلjjغ  
 Very Fast IrDAآمjjا يجjjري اعتمjjاد . األجهjjزة األبطjjأ بسjjهولة

(VFIR)           رعةjاه بسjادي االتجjت     16 ، التي توفر نقل بيانات أحjا بjميغ 
 .SIR االتصال مع أجهزة VFIR و FIRيمكن ألجهزة . بالثانية

 
 IrDial و IrCommاعتماد 

 
، يمكنjjjك اسjjjتخدام الكمبيjjjوتر والهjjjاتف الخليjjjوي   IrCommبواسjjjطة 

المجهjjjز باألشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء لالتصjjjال بمjjjوفر خدمjjjة إنترنjjjت أو 
، IrDialبواسjjjطة . إرسjjال رسjjائل الفjjاآس بjjدون تجهيjjزات إضjjافية      

يمكنjjك تأسjjيس اتصjjال نقطjjة إلjjى نقطjjة بjjين الكمبيjjوتر الخjjاص بjjك         
يمكنjjك . وآمبيjjوتر آخjjر أو جهjjاز آخjjر مجهjjز باألشjjعة تحjjت الحمjjراء  

أيضjjًا تأسjjيس اتصjjال بjjين الكمبيjjوتر الخjjاص بjjك ونقطjjة وصjjول إلjjى  
 .الشبكة

 
  للطابعةIrLPTاعتماد 

 
و إذا إذا آان للكمبيوتر الخاص بك جهjاز أشjعة تحjت حمjراء داخلjي، أ        

قمت بتثبيت مرسل مستقبل أشعة تحت حمراء، يظهر منفذ أشjعة تحjت          
عندما تقرن طابعة . حمراء آمنفذ محلي في مربع الحوار إضافة طابعة    
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 IrLPTبهذا المنفjذ ثjم تقjوم بالطباعjة إليهjا، يjتم اسjتخدام البروتوآjول          
 .لنقل البيانات

 
 IrTran-Pاعتماد نقل الصورة مع 

 
  jjول نقjjتخدم بروتوآjjور يسjjل الصIrTran-P   ةjjاميرات الرقميjjي الكjjف 

يمكنjjك اسjjتخدام هjjذه الميjjزة . وأجهjjزة التقjjاط الصjjور الرقميjjة األخjjرى
 إلjى  IrTran-Pالستقبال صور رقمية من آاميرا أو جهاز آخjر يعتمjد           

 IrTran-Pإن الخدمة   . IrDAالكمبيوتر الخاص بك من خالل اتصال       
 .IrTran-Pًا اتصال مطبقة آخدمة استماع فقط؛ وهي ال تبدأ أبد

 
 : مالحظة

 
إذا آنت تستخدم برنامج مزامنة، فعليjك االنتبjاه إلjى أن بعjض البjرامج         

). Ir-TranP) تعطjjjل نقjjjل الصjjjور باألشjjjعة تحjjjت الحمjjjراء تلقائيjjjًا      
وآنتيجjjة لjjذلك، لjjن يكjjون بإمكانjjك اسjjتخدام االرتبjjاط الالسjjلكي لنقjjل      

هjjذه الحjjاالت، قjjد فjjي مثjjل . الصjjور مjjن آjjاميرا رقميjjة إلjjى الكمبيjjوتر 
تحتjjاج إلزالjjة برنjjامج المزامنjjة قبjjل أن تjjتمكن مjjن اسjjتخدام االرتبjjاط    

لتحديد ما إذا آان برنامج المزامنjة       . الالسلكي لنقل صور آاميرا رقمية    
يعطل نقل الصور باألشعة تحت الحمراء، راجع وثائق المنjتج للشjرآة           

 . المصنعة للبرنامج
 

  الحمراءاالرتباطات بين أجهزة األشعة تحت
 

إن نقjjل البيانjjات بواسjjطة ارتبjjاط األشjjعة تحjjت الحمjjراء يحjjدث بjjين       
تنتقل آافة عمليات اإلرسال عبjر االرتبjاط     . جهازي أشعة تحت حمراء   

يjjتم ). المتلقjjي(إلjjى الجهjjاز الثjjانوي  ) المرسjjل(مjjن الجهjjاز األساسjjي  
تحديد الدور األساسي بشكل حيوي عنjد تأسjيس االرتبjاط ويسjتمر إلjى        

. يمكjن ألي محطjة قjادرة تjوّلي الjدور األساسjي            .  إنهاء االتصال  أن يتم 
في حال وجود جهازي آمبيوتر في المجال، يمكن ألي واحjد منهمjا أن      
يتوّلى الدور األساسي، بحيث يتمكن المستخدم من بدء نقل بيانات علjى      

قjjد تكjjون بعjjض األجهjjزة قjjادرة فقjjط علjjى . أي مjjن جهjjازي الكمبيjjوتر
 .يتوّلي الدور الثانو
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 آيفية إجراء اتصال أشعة تحت حمراء

 
يقjjوم الجهjjاز بإنشjjاء ارتبjjاط بواسjjطة الكشjjف التلقjjائي عjjن اآلخjjر أو      

ترسjjل المحطjjة اآلمjjرة طلjjب اتصjjال     . بواسjjطة طلjjب مjjن المسjjتخدم   
متضjمنًا معلومjات مثjل    ( بت بالثانية إلى الجهاز اآلخر   9,600بسرعة  

يتjjjوّلى الجهjjjاز ). العنjjjوان، وسjjjرعة البيانjjjات، واإلمكانيjjjات األخjjjرى 
المسjjjتجيب الjjjدور الثjjjانوي ويعيjjjد المعلومjjjات التjjjي تتضjjjمن عنوانjjjه   

تغير المحطjات األساسjية والثانويjة سjرعة البيانjات           ، عندئٍذ. وإمكانياته
ومعلمjjات الjjربط إلjjى التعيjjين العjjام المعjjّرف مjjن خjjالل النقjjل األولjjي     

محطjjة وأخيjjراًَ، ترسjjل المحطjjة األساسjjية بيانjjات إلjjى ال     . للمعلومjjات
فيتم وصjل األجهjزة وتبjدأ بنقjل البيانjات       . الثانوية مؤآدًة على االتصال   
 .تحت تحكم الجهاز األساسي

 
 اتصاالت األشعة تحت الحمراء المتعددة

 
 اتصاالت متعددة في الوقت نفسه عبjر ارتبjاط   Winsock APIيعتمد 
IrDAدjjاز  .  واحjjتخدام جهjjة باسjjرامج مختلفjjدة بjjزة لعjjذه الميjjمح هjjتس
مjjثًال، قjjد تضjjع آمبيjjوترًا  . تحjjت حمjjراء واحjjد فjjي الوقjjت نفسjjه أشjjعة 

محموًال ضمن مجال آمبيوتر مكتبي إلرسال واستقبال بريjد، وتحjديث           
. التقjjويم واالتصjjاالت، وطباعjjة المسjjتندات المؤجلjjة فjjي الوقjjت نفسjjه    

يمكjjjن الjjjتحكم بكjjjل نشjjjاط مjjjن قبjjjل برنjjjامج مسjjjتقل علjjjى الكمبيjjjوتر   
نامج المناسب ويتصل به على الكمبيوتر   المحمول الذي يحدد موقع البر    

 . المكتبي
 

 أجهزة أشعة تحت حمراء متعددة
 

ال يمكن لجهاز أشعة تحت حمjراء االرتبjاط مjع أآثjر مjن جهjاز أشjعة                   
بjjالرغم مjjن ذلjjك، يمكنjjك تثبيjjت  . تحjjت حمjjراء آخjjر فjjي الوقjjت نفسjjه  

أجهjjزة أشjjعة تحjjت حمjjراء متعjjددة علjjى الكمبيjjوتر لتjjوفير ارتباطjjات    
مjjثًال، باسjjتخدام أجهjjزة  .  ألجهjjزة أشjjعة تحjjت حمjjراء متعjjددة متزامنjjة

أشjjعة تحjjت حمjjراء منفصjjلة، يمكjjن لكمبيjjوتر مكتبjjي فjjي الوقjjت نفسjjه 
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الطباعjjة إلjjى منفjjذ أشjjعة تحjjت حمjjراء، االتصjjال بكمبيjjوتر محمjjول،     
 .وطلب اتصال شبكة

 
يمكنك استخدام اتصاالت شبكة االتصjال باألشjعة تحjت الحمjراء ألداء            

 :على سبيل المثال، يمكنك. ةمهام متنوع
 
 . الوصول إلى إنترنت من موقع عام-1
 

إذا آنت في مطار، أو فندق، أو أي موقع آخر يوفر للناس وصوًال إلjى                
إنترنjjت، يمكنjjك الجلjjوس فjjي أي آشjjك واسjjتخدام الكمبيjjوتر المحمjjول  

، أو جهjjاز آخjjر )PDA(الخjjاص بjjك، أو المسjjاعد الشخصjjي الرقمjjي  
توفر األآشاك في هذه . لحمراء لالتصال بإنترنت  مجهز باألشعة تحت ا   

المواقع منافذ أشعة تحت حمراء مضّمنة، بحيث يمكنك توجيjه جهjازك            
المجهjjز باألشjjعة تحjjت الحمjjراء إلjjى ناحيjjة المنفjjذ المضjjّمن وتأسjjيس     

 .اتصال شبكة اتصال باألشعة تحت الحمراء
 

     jjعة تحjjال باألشjjبكة االتصjjاالت شjjن اتصjjوع مjjذا النjjراء هjjد إجjjت عن
الjذي  . الحمراء، فإنك تقوم بتكوين جهاز األشعة تحت الحمراء آضيف        

 .يتصل به جهازك هو المضيف
 
 . الوصول إلى معلومات مشترآة على آمبيوتر آخر-2
 

يمكنك تأسيس اتصال شبكة اتصال باألشعة تحت الحمراء بين جهازي           
. آمبيوتر للوصول إلى الموارد المشترآة علjى أحjد جهjازي الكمبيjوتر      

مjjثًال، إذا آjjان لjjديك آمبيjjوتر محمjjول تريjjد اسjjتخدامه للوصjjول إلjjى       
ملفات على مجلد مشترك على الكمبيوتر المكتبjي الخjاص بjك، يمكنjك              
تأسjjيس اتصjjال شjjبكة اتصjjال باألشjjعة تحjjت الحمjjراء بjjين جهjjازي         

 .الكمبيوتر
 

عنjjد إجjjراء هjjذا النjjوع مjjن اتصjjاالت شjjبكة االتصjjال باألشjjعة تحjjت      
م بتكjjوين الكمبيjjوتر المحمjjول آضjjيف والكمبيjjوتر الحمjjراء، فإنjjك تقjjو
 . المكتبي آمضيف
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 XPالشبكات الالسلكية و ويندوز : الحلقة الرابعة
 
 

 يمكنك االختيار بين أنواع شjبكات االتصjال الالسjلكية         XPفي ويندوز   
 :التالية

 
 )البنية التحتية(نقطة الوصول 

 
 تقjjjوم المحطjjjات  فjjjي شjjjبكات االتصjjjال الالسjjjلكية لنقطjjjة الوصjjjول،   

األجهjjjjزة ذات بطاقjjjjات الراديjjjjو لشjjjjبكة االتصjjjjال، مثjjjjل (الالسjjjjلكية 
) الكمبيjjjوتر المحمjjjول الخjjjاص بjjjك أو المسjjjاعد الشخصjjjي الرقمjjjي      

تعمل نقاط الوصjول هjذه آجسjور        . باالتصال بنقاط الوصول الالسلكية   
أسjاس شjبكة    (بين المحطات الالسلكية ونظام توزيjع الشjبكة الموجjودة           

ندما تتحرك من موقع آلخر، تضعف إشارة نقطة وصjول          ع). االتصال
السjjلكية واحjjدة، أو تصjjبح نقjjاط االتصjjال مزدحمjjة المjjرور، يمكنjjك      

مثًال، إذا آنت تعمل في شرآة ضjخمة،        . االتصال بنقطة وصول جديدة   
يمكن لجهازك الالسلكي االتصال بنقاط وصول مختلفة ومتعjددة وأنjت           

. ألبنيjjة المختلفjjة فjjي المّجمjjع   تتحjjرك بjjين مختلjjف طوابjjق البنjjاء أو ا    
 . ونتيجة لذلك، ال ينقطع االتصال بموارد شبكة االتصال

 
 )ad hoc(آمبيوتر إلى آمبيوتر 

 
في شبكات االتصال الالسلكية آمبيوتر إلى آمبيوتر، تتصjل المحطjات     
الالسلكية ببعضjها الjبعض مباشjرة، بjدًال مjن أن يكjون ذلjك مjن خjالل            

ًال، إذا آنت فjي اجتمjاع مjع زمjالء العمjل،       مث. نقاط الوصول الالسلكي  
وال تحتjjjاج الوصjjjول إلjjjى مjjjوارد الشjjjبكة، يمكjjjن لجهjjjازك الالسjjjلكي  
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االتصjال بjاألجهزة الالسjلكية لزمالئjك، ويمكنjك تشjكيل شjبكة اتصjال         
 . مؤقتة

 
 )نقطة الوصول مفّضلة(أية شبكة اتصال متوفرة 

 
 تjjتم دائمjjًا  فjjي شjjبكات االتصjjال الالسjjلكية المفضjjلة لنقطjjة الوصjjول،    

محاولة االتصال بشبكة السلكية لنقطة الوصول أوًال، إذا آjان أي منهjا             
إذا لjjم تكjjن هنjjاك شjjبكة نقطjjة وصjjول متjjوفرة، تjjتم محاولjjة      . متjjوفرًا

مjjثًال، إذا اسjjتخدمت  . اتصjjال بشjjبكة السjjلكية آمبيjjوتر إلjjى آمبيjjوتر     
الكمبيjjوتر المحمjjول الخjjاص بjjك فjjي العمjjل فjjي شjjبكة السjjلكية لنقطjjة    

وصjjول، ثjjم أخjjذت الكمبيjjوتر المحمjjول إلjjى المنjjزل السjjتخدامه فjjي    ال
شjjبكة اتصjjال منزليjjة مjjن نjjوع آمبيjjوتر إلjjى آمبيjjوتر، فjjإن التكjjوين       
التلقjjائي لشjjبكة االتصjjال الالسjjلكية سjjيغير إعjjدادات الشjjبكة الالسjjلكية   

 . حسب الحاجة، فيصبح بإمكانك االتصال بشبكة االتصال المنزلية
 

 شjبكة السjjلكية تظهjر إشjارة بjالقرب مjن رمjjز      عنjدما تكjون فjي مجjال    
 .الصوت و الساعة على شريط المهام

 
لالتصال بشبكة اتصال السلكية متوفرة انقر بزر المjاوس األيمjن فjوق             
رمز اتصال الشبكة في ناحية اإلعالم على شريط المهام، ثم انقjر فjوق              

View Available Wireless Networks . 
 Available، وتحjjت Connect to Wireless Networkفjjي 

Networks               الjد االتصjي تريjلكية التjال الالسjانقر فوق شبكة االتص ،
 . بها
 

 Wired Equivalentإذا آان مفتاح شبكة االتصال مطلوبًا من أجjل  
Privacy)  WEP( نّفذ أحد اإلجرائين التاليين ، : 

 
لمفتاح مخزن مثًال، ا( إذا آان مفتاح شبكة االتصال موّفرًا لك تلقائيًا -1

، )في محjول شjبكة االتصjال الالسjلكية المعطjى لjك مjن قبjل المسjؤول            
 .  فارغًاNetwork Keyاترك 
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 إذا لم يكن مفتاح شبكة االتصال موّفرًا لك تلقائيًا، اآتب المفتjاح فjي      -2
Network key .ثم انقر فوق اتصال . 

 
تواجjه  لتكوين إعدادات اتصال شبكة اتصال السلكية إضjافية، أو آنjت            

صعوبات في إجراء اتصال مع شبكة االتصال الالسلكية التjي حjددتها،        
انقjjر فjjوق خيjjارات متقدمjjة، ثjjم قjjم بتكjjوين اإلعjjدادات فjjي التبويjjب          

Wireless Networks . 
 

ال تjjنس أنjjه يجjjب عليjjك اسjjتخدام محjjول شjjبكة اتصjjال السjjلكية يjjدعم   
 .Wireless Zero Configurationالخدمة 

 
 : قم بما يليXPائي لشبكة اتصال السلكية في ويندوز إلعداد تكوين تلق

 
 . افتح اتصاالت شبكة االتصال

 
انقjjر بjjزر المjjاوس األيمjjن فjjوق االتصjjال الjjذي تريjjد مjjن أجلjjه إعjjداد     

 . تكوين تلقائي لشبكة االتصال الالسلكية، ثم انقر فوق خصائص
 

 : ، نّفذ أحد اإلجرائين التاليينWireless Networksفي التبويب 
 
 لتمكjjjين تكjjjوين تلقjjjائي لشjjjبكة االتصjjjال الالسjjjلكية مjjjن أجjjjل هjjjذا  -1

 Use Windows to configure myاالتصال، حدد خانة االختيار 
wireless network settings .هذا الخيار محدد افتراضيًا . 

 
 لتعطيjjل تكjjjوين تلقjjائي لشjjjبكة االتصjjال الالسjjjلكية مjjن أجjjjل هjjjذا     -2

 Use Windows to configure االتصjال، امسjح خانjة االختيjار    
my wireless network settings . 

 
تظهر قائمة من شبكات االتصjال الالسjلكية المتjوفرة التjي تjم اآتشjافها           

 Availableمjjjن قبjjjل تكjjjوين شjjjبكة االتصjjjال الالسjjjلكية تحjjjت       
networks .لتحديد شبكات االتصال الالسلكية المفضلة، نّفذ ما يلي : 

 



 

375 

 Preferredل السjjلكية إضjjافية إلjjى القائمjjة   إلضjjافة شjjبكة اتصjjا-1
networks لهذا االتصال، تحت Available networks  وقjانقر ف ،

 . شبكة االتصال التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق تكوين
 
 Preferred إلضjjافة شjjبكة اتصjjال السjjلكية جديjjدة إلjjى القائمjjة     -2

networks لهذا االتصال، تحت Preferred networks رjوق  ، انقjف 
، حjدد اسjم الشjبكة    Wireless Network Propertiesإضافة، وفjي  

، وإعjjjjدادات مفتjjjjاح شjjjjبكة االتصjjjjال  )معjjjjّرف مجموعjjjjة الخjjjjدمات(
، ومjjا إذا آانjjت شjjبكة )Wired Equivalent Privacy(الالسjjلكية 

 ). ad hoc(االتصال هي شبكة آمبيوتر إلى آمبيوتر 
 
تصjال المفضjلة المعjّدة       لتغيير ترتيب محاولjة االتصjال بشjبكات اال         -3

، انقjjjر فjjjوق شjjjبكة  Preferred networksلهjjjذا االتصjjjال، تحjjjت  
االتصال الالسلكية التي تريد تحريكها إلjى موقjع جديjد فjي القائمjة، ثjم                  

 . انقر فوق تحريك لألعلى أو تحريك لألسفل
 
 إلزالة شjبكة اتصjال السjلكية مjن قائمjة شjبكات االتصjال المفضjلة                 -4

 jjjال، تحjjjذا االتصjjjت لهPreferred networks  بكةjjjوق شjjjر فjjjانق ،
 .االتصال الالسلكية التي تريد إزالتها، ثم انقر فوق إزالة

 
لزيادة تحديد نوع شjبكة االتصjال الالسjلكية للوصjول إليهjا، انقjر فjوق             

علjى  . خيارات متقدمة، ثjم انقjر فjوق نjوع شjبكة االتصjال الjذي تريjده                  
 ad(بيjوتر إلjى آمبيjوتر    سبيل المثال، إذا آنت تريد إجjراء اتصjال آم  

hoc(        وإذا آان آًال من شبكات اتصال آمبيوتر إلى آمبيوتر وشبكات ،
ضjjمن نطjjاق الكمبيjjوتر، انقjjر ) البنيjjة التحتيjjة(اتصjjال نقطjjة الوصjjول 

 . Computer-to-computer (ad hoc) networks onlyفوق 
 

 :مالحظات
 
رجية، امسح  إذا آنت تستخدم برنامج شبكة اتصال السلكية لجهة خا-1

 Use Windows to configure my wirelessخانjة االختيjار   
network settings . 
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 تتضjمن آjًال مjن شjبكتي     Preferred networks إذا آانت القائمة -2
 ad(وآمبيjوتر إلjى آمبيjوتر    ) البنيjة التحتيjة  (اتصjال نقطjة الوصjول    

hoc(         موقع  ، ال يمكن تحريك شبكات اتصال آمبيوتر إلى آمبيوتر إلى 
 . أعلى من شبكات اتصال نقطة الوصول في القائمة

 
 IEEE إن التكjjjوين التلقjjjائي لشjjjبكة االتصjjjال الالسjjjلكي يjjjدعم    -3

عنjjدما يكjjون التكjjوين  .  القياسjjي لشjjبكات االتصjjال الالسjjلكية 802.11
التلقائي لشبكة االتصال الالسjلكية ممّكنjًا، يمكنjك التجjول عبjر شjبكات               

لفjjة دون الحاجjjة إلjjى إعjjادة تكjjوين إعjjدادات   االتصjjال الالسjjلكية المخت
 .اتصال الشبكة على الكمبيوتر الخاص بك لكل موقع

 
أمjjا لتأسjjيس اتصjjال شjjبكة أشjjعة تحjjت حمjjراء مباشjjر بjjين جهjjازي         

 :  فقم بما يليXPآمبيوتر في ويندوز 
 

 . افتح اتصاالت شبكة االتصال
 

 .  التاليانقر نقرًا مزدوجًا فوق إنشاء اتصال جديد، ثم انقر فوق
 

في نوع اتصال شبكة االتصال، انقر فوق إعداد اتصال متقدم، ثjم انقjر              
 . فوق التالي

 
في خيارات اتصال متقدمة، انقر فوق االتصال مباشرًة بكمبيوتر آخjر،     

 . ثم انقر فوق التالي
 

في المضيف أو الضيف، حدد إذا آان هذا الكمبيوتر مستخدمًا للوصول 
تر آخjjر أو آjjان لديjjه المعلومjjات المطلjjوب   إلjjى معلومjjات علjjى آمبيjjو 

 : الوصول إليها عن طريق تنفيذ أحد اإلجرائين التاليين
 
 إذا آان لدى هذا الكمبيjوتر معلومjات سjيتم الوصjول إليهjا مjن قبjل                   -1

 . آمبيوتر آخر، فانقر فوق المضيف
 
 إذا آان هذا الكمبيوتر ُيستخدم للوصول إلى معلومات على آمبيوتر   -2

 . نقر فوق الضيفآخر، فا
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 : انقر فوق التالي، ثم نّفذ أحد اإلجرائين التاليين

 
 إذا آنjjjت قjjjد حjjjددت هjjjذا الكمبيjjjوتر آمضjjjيف، فjjjي جهjjjاز لهjjjذا       -1

 . االتصال، حدد منفذ تحت األحمر
 
 إذا آنت قjد حjددت هjذا الكمبيjوتر آضjيف، فjي تحديjد جهjاز، حjدد             -2

 .منفذ تحت األحمر
 

 : د اإلجرائين التاليينانقر فوق التالي، ثم نّفذ أح
 
 إذا آنjjjjت قjjjjد حjjjjددت هjjjjذا الكمبيjjjjوتر آمضjjjjيف، فjjjjي أذونjjjjات       -1

المستخدمين، فjاتبع التوجيهjات لتحديjد المسjتخدمين الjذين ستسjمح لهjم               
 . باالتصال

 
 Default إذا آنjjjت قjjjد حjjjددت هjjjذا الكمبيjjjوتر آضjjjيف، فjjjي      -2

Connection    الjjjjjjدادات االتصjjjjjjد إعjjjjjjات لتحديjjjjjjاتبع التوجيهjjjjjjف ،
 . ضيةاالفترا

 
 . أدخل اسمًا لالتصال، ثم انقر فوق إنهاء

 
 :الستخدام اتصال شبكة أشعة تحت حمراء قم بما يلي

 
أسس ارتباط أشعة تحت حمراء عن طريjق محjاذاة جهjازي الكمبيjوتر              
لjjjديك بحيjjjث يكjjjون الجهjjjازان المرسjjjالن المسjjjتقبالن لألشjjjعة تحjjjت    

 . الحمراء متواجهين وعلى بعد متر واحد عن بعضهما
 

 . افتح اتصاالت شبكة االتصال
 

انقjjر نقjjرًا مزدوجjjًا فjjوق االتصjjال الjjذي تريjjد اسjjتخدامه للوصjjول إلjjى  
 . الشبكة

 . تحقق من أن معلومات االتصال صحيحة، ثم انقر فوق موافق
 . في القائمة ملف، انقر فوق اتصال


